
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre 
 
Dato/tid 27. april 2017 kl 09:00-15:30 

Sted Radisson Blu Gardermoen  

Deltakere Vinjar Fønnebø (leder), Rune Kvåle, Kjell-Morten Myhr, Jon Helgeland, Jan 
Nygård, Torild Skrivarhaug, Tonje E Hansen, Leif Nordbotten 

Forfall:   Torsten Eken, Kaare Bønaa 

Fra sekretariat  Eva Stensland (referent), Philip Skau  
 
Sak   
 
01-2017 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ekspertgruppens leder informerte om at ikke alle saker og tema som 
ekspertgruppen i forrige møte ønsket å ta opp i dag for videre for diskusjon, er på 
sakskartet (bl.a ekspertgruppens mandat). Dette på grunn av stort tilfang av nye 
saker. Dersom tid i slutten av møtet vil disse sakene drøftes. 
 
Vedtak:  
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 

02-2017 Referat fra forrige møte 
 
Vedtak:  
Referat fra møte 01-02. november 2016 godkjennes  
 

03-2017 Arbeid med samling av kvalitetsregistre i klynger 
 
Et av hovedmålene i RHFenes strategi for arbeidet med medisinske 
kvalitetsregistre for perioden 2016-2020 er å utrede organisatoriske modeller, 
tekniske løsninger og finansieringsmodeller for samling av registre innen samme 
fagområde. 
Interregional styringsgruppe vedtok i møte 30.11.2016 at det skal igangsettes et 
arbeid med å samle registre innen medisinske fagområder der dette er 
hensiktsmessig, og man starter med å se på muligheten av å samle registre innen 
fagområdene revmatologi og nevrologi. 
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe i servicemiljøet, og sekretariatet presenterte i 
møtet et foreløpig forslag til hensiktsmessige registerstrukturer hvor det leggs opp 
til to ulike måter å samle registre innen samme medisinske fagområde, 
”klyngeregistre” og utvidelse av allerede eksisterende registre. 
 
Ekspertgruppen var positiv til tenkningen, men mente det ville vært naturlig å 

 

Møtereferat 
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forankre denne saken i ekspertgruppen før beslutning i interregional 
styringsgruppe.  
 
Vedtak:  
Ekspertgruppen tar saken til orientering 
 

04-2017 Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for behandling av 
ruslidelser 
 
Norsk kvalitetsregister for behandling av ruslidelse sendte søknad om nasjonal 
status i november 2015. Søknaden ble behandlet i møtet i ekspertgruppen 
7.desember 2015. Ekspertgruppen konkluderte da at registeret ikke var 
tilstrekkelig modent for nasjonal status, og kunne ikke anbefale nasjonal 
etablering. Ekspertgruppen kommenterte et omfattende variabelsett, for svak 
beskrivelse av inklusjonskriterier, kvalitetsindikatorer, omfang og typer utredning 
og behandling samt nasjonal forankring. Erfaring fra drift av lokalt register var 
ønsket beskrevet.  
 
Registeret har siden arbeidet med å forbedre søknaden i forhold til 
ekspertgruppens kommentarer.  
Ekspertgruppen var positiv til registerledelsens vilje til endring og forbedring av 
registeret, og fant søknaden kraftig forbedret siden forrige vurdering.  Registeret 
har tydeliggjort nasjonal forankring og inklusjonskriterier. Registerleder la fram 
erfaringer fra drift av registeret regionalt (Helse Vest), og beskrev at det er gjort 
endringer, spesielt i forhold til antall variabler i registeret, siden fagrådsmøte i 
mars 2017.  
 
Ekspertgruppen fant at det fortsatt var utfordringer i registerbeskrivelsen:  
- Det er behov for en klargjøring og konkretisering av innholdet i behandlingen: 
beskrivelse av tiltak og behandlingsintensitet.  
- Det er behov for konkretisering av kvalitetsindikatorer for behandlingsprosess og 
resultat av behandling (endepunktsmål). 
- Det er behov for en beskrivelse av plan for registeroppfølging etter 
behandlingsslutt (for evaluering av langsiktige endepunktsmål).  
 
 Det ble av registerleder beskrevet at databasen i dag finnes i excel. 
Ekspertgruppen var bekymret for datasikkerheten i den nåværende 
exceldatabasen, og mente Helse Vest må vurdere dette.  
  
Vedtak:  
Ekspertgruppen anerkjenner det videre utviklingsarbeid som er gjort siden 
desember 2015. Den nasjonale forankringen og etablering av et nasjonalt fagråd er 
særlig viktige. Det er gjort erfaringsbaserte justeringer i variabelsettet 
 
Søknaden fra registeret angir at det fremdeles er gjenstående arbeid i forhold til 
kvalitetsmål, beskrivelse av utredning og behandling, samt kort- og langsiktige 
endepunktsmål.    
 
På grunn av det gjenstående utviklingsarbeidet anbefaler ikke ekspertgruppen 
godkjenning av nasjonal status på nåværende tidspunkt.  
 
Et kvalitetsregister innen rusbehandling er ønsket, og ekspertgruppen ser fram til 
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ny søknad etter at utviklingsarbeidet er fullført. Vi anbefaler sterkt, og ser det som 
nødvendig, at det innhentes kvalifisert assistanse fra det regionale servicemiljøet i 
denne prosessen.   
 
 

05-2017 Vurdering av søknad om nasjonal status: Kvalitetsregister for alvorlige primære 
hodepine 
 
Søknaden var tidligere behandlet i ekspertgruppens møte den 19.04.16, hvor 
ekspertgruppen ikke anbefalte nasjonal status for registeret. Ekspertgruppen reiste 
spørsmål rundt hvilke kvalitetsutfordringer dette registeret kan belyse og 
pasientutvalget.   
 
Registeret beskriver som en av sine målsetninger å øke antall pasienter som får 
diagnosen. Med dekningsgrad på 80% vil man kunne forvente å inkludere 80-400 
nye pasienter i registeret per år. Imidlertid synes hovedutfordringen å være at 
diagnosene må gjenkjennes av primærlege før henvisning til 
spesialisthelsetjenesten. Registerleder refererte til en liten norsk studie som 
antydet at kun 1 av 7 pasienter med relevante diagnoser henvises.  
På bakgrunn av lav henvisningsrate vurderer ekspertgruppen det epidemiologiske 
perspektivet som mindre viktig.  
 
Ekspertgruppen ser som registerets viktigste oppgave å følge resultater av nye 
kostbare behandlingsmetoder. 
Ekspertgruppen kommenterte for øvrig at faglig leder av registeret ikke kan være 
leder av fagrådet som beskrevet i registerbeskrivelse. 
 
Pasientgruppen er liten, og ekspertgruppen hadde diskusjon rundt tema ”hvor små 
pasientgrupper skal det lages kvalitetsregistre for?” Sett i lys av arbeidet med 
klynger av registre kan det være aktuelt å inkludere dette registeret i en klynge 
innenfor nevrologifeltet.  
 
Vedtak:  
Ekspertgruppen finner søkerens justeringer av registerbeskrivelsen 
tilfredsstillende. Ekspertgruppen finner dermed at registeret oppfyller de kriterier 
for kvalitet som er nødvendig. 
 
Ekspertgruppen har ikke inkludert kostnadseffektivitet i sin vurdering. Hvis et slikt 
perspektiv ble inkludert, ville det være naturlig at dette registeret ble gitt nasjonal 
status som en del av et overordnet kvalitetsregister (klyngeregister) innen 
nevrologi. 
 

06-2017 Vurdering av søknad om nasjonal status: Norsk register for 
motornevronsykdommer 
 
Motornevronsykdommer (MND), der ALS er den hyppigste tilstanden, er forbundet 
med svært alvorlig prognose, fravær av kurativ behandling og begrenset livslengde. 
Det vil være 110-130 nye tilfeller av ALS per år, og til enhver tid nærmere 400 
pasienter med ALS i Norge. Det planlegges registrering ved alle landets 
nevrologiske avdelinger (16 avdelinger og to poliklinikker). 
 
Registeret har som hovedmål å forbedre kvalitet i diagnostikk og oppfølging av 
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pasientene. Registeret tar mål av seg å: 
• Beskrive behandlingstilbudet i hele landet 
• Dokumentere hvilken behandling pasientene tilbys/mottar og kunne 
vurdere om tilbudet ytes til rett tid i pasientforløpet etter den til enhver tid 
gjeldende konsensus om forsvarlig og god behandling. 
 
Ekspertgruppen stilte spørsmål ved om det for denne pasientgruppen også ville 
være nødvendig å samle data om tiltak og oppfølging fra primærhelsetjenesten for 
å få et tilstrekkelig bilde av kvalitetsutfordringer i behandlings- og 
oppfølgingstilbudet for pasientgruppen. Ekspertgruppen ønsket også en mer 
utfyllende beskrivelse av forholdet til Nasjonalt register for langtids mekanisk 
ventilasjon.  
 
Vedtak:  
Ekspertgruppen finner ikke at registeret klart nok har beskrevet at et 
kvalitetsregister er det mest velegnede redskapet for å sikre kvaliteten på de 
kliniske tjenestene. Disse tjenestene foregår også i stor grad utenom 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Ekspertgruppen anbefaler ikke at registeret gis nasjonal status. Dersom data fra 
primærhelsetjenesten skulle bli tilgjengelig, vil det omsøkte registeret kunne gå inn 
som en del av et klyngeregister innen nevrologi. 
 
 

07-2017 Plan for forbedringer fra de fire kvalitetsregistrene som mottok “Varsel om 
manglende faglig utvikling” 
 
Fire nasjonale medisinske kvalitetsregistre fikk, på ekspertgruppens anbefaling, 
”Varsel om manglende faglig framdrift” etter ekspertgruppens vurdering av 
årsrapporter for 2015.  
 
1. NORIC: har ennå ikke koblet seg til basisregisteret eller gjennomført 

dekningsgradsanalyse, og bør være pådriver for utvikling av nasjonale 
retningslinjer og utvikle kvalitetsindikatorer. 

2. ROAS: mangler fortsatt en plan for rapportering av resultater på sykehusnivå 
tilbake til deltakende enheter.  

3. Døvblindhet: har ikke levert årsrapport for 2015, og har ikke samlet data siden 
2012.  

4. Gastronet: har over mange år hatt lav dekningsgrad på rundt 30%. Deltakende 
avdelinger (inkludert ledelse) må få tilgang til avdelingens aggregerte data og 
nasjonale data. 

Registrene fikk frist til 10.04.17 med å levere plan for forbedringer, og 15.10.17 
med å beskrive de gjennomførte forbedringer. 

Ekspertgruppen vurderte i møtet registrenes planer for forbedringstiltak. 

Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet ba om utsatt frist for plan for 
forbedringstiltak til 10.04.18, med bakgrunn i organisatoriske endringer i registeret 
med mulig overføring av databehandlingsansvar fra OUS til UNN og 
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omstrukturering av registeret.  

Vedtak:  
1. Ekspertgruppen tar NORICs plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til 
årsrapport for 2016.   
2. Ekspertgruppen tar ROAS plan for forbedringer til etterretning, og ser fram til 
årsrapport for 2016.   
3.  Ekspertgruppen gir ikke Nasjonalt kvalitetsregister for døvblindhet utsettelse av 
frist for plan for – eller gjennomføring av forbedringer, og forventer beskrivelse av 
gjennomførte forbedringer innen frist 15.10.17.  
4. Ekspertgruppen tar Gastronets plan for forbedringer til etterretning, og ser fram 
til årsrapport for 2016.   
 

08-2017 Gjennomgang av stadieinndelingssystemet: behov for endringer? 
 
Ekspertgruppen har ved flere anledninger i sine møter diskutert behov for en 
vurdering av stadieinndelingssystemet, senest i sitt møte i november 2016.  
Dagens stadieinndelingssystem kombinerer ”teknisk kvalitet” med 
”kvalitetsforbedringskvalitet” i en enhetlig 4-trinns skala. 
 
Ved klassifisering av de nasjonale kvalitetsregistrene ser man en ”opphopning” av 
registre i stadium 2. Det er imidlertid stor variasjon mellom disse registrene i 
”modenhet”, og stadieinndelingssystemet synes ikke å kunne synliggjøre dette.  
 
Ekspertgruppens leder foreslo et stadieinndelingssystem som bygger på de to 
komponentene ”kvalitetsforbedringskvalitet” og ”teknisk kvalitet” med følgende 
modell:  
 
”Kvalitetsforbedringskvalitet” 
• Kategori C – Registeret har enda ikke oppnådd en teknisk kvalitet som 

muliggjør vurdering av ”kvalitetsforbedringskvalitet”. 

• Kategori B – Registeret har oppfylt følgende kriterier når det gjelder 
”kvalitetsforbedringskvalitet”: 

o Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser fra 
registeret 

o Brukes til konkret planlegging av klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  

• Kategori A - Registeret har oppfylt følgende ytterligere kriterier når det gjelder 
”kvalitetsforbedringskvalitet”: 

o Registeret har ført til kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis 

o Resultater anvendes vitenskapelig 

 

”Teknisk kvalitet” 
• Stadium 1: Uendret fra nåværende stadium 1 

• Stadium 2: Uendret fra nåværende stadium 2 
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• Stadium 3: Følgende krav fjernes: 

o Har identifisert kliniske forbedringsområder basert på analyser 
fra registeret  

o Brukes til klinisk kvalitetsforbedringsarbeid  

o Resultater anvendes vitenskapelig  

o Presenterer resultater for PROM/PREM 

• Stadium 4: Følgende krav fjernes: 

o Kunne dokumentere at registeret har ført til 
kvalitetsforbedring/endret klinisk praksis  

•  Samtidig flyttes følgende krav fra stadium 3 til 4: 

o Presenterer resultater for PROM/PREM  

Dette vil medføre et system med åtte kategorier:  
C.4 
C.3 
C.2 
C.1 
B.2 
B.1 
A.2 
A.1 
 
Ekspertgruppen støttet forslaget, og besluttet å kategorisere de nasjonale 
kvalitetsregistrene etter både dette og eksisterende stadieinndelingssystem under 
høstens vurdering av årsrapporter for 2016 for å se om ”ny modell” diskriminerer 
bedre mellom registre av ulik ”modenhet”.  

Sekretariatet informerte om at man i Sverige, som har et lignende 
stadieinndelingssystem, planlegger en revisjon av dette i nær framtid.  

Vedtak:  
Ekspertgruppen vil prøve ut foreslått ny modell for stadieinndeling, og vil under 
vurdering av årsrapporter for 2016 bruke både ”nytt” og eksisterende 
stadieinndelingssystem 
 
 

09-2017 Prosess for faglig vurdering av eksisterende nasjonale kvalitetsregistre  
 
Det har ved flere anledninger, både i interregional styringsgruppe og 
ekspertgruppen, vært diskutert behovet for en faglig vurdering av de eksisterende 
nasjonale medisinske kvalitetsregistrene.  
Et forslag til prosess for en slik faglig vurdering av de eksisterende nasjonale 
medisinske kvalitetsregistrene ble presentert for styringsgruppen av 
ekspertgruppens leder i styringsgruppens møte 06.03.17.  
 
Det ble foreslått som en regel at eksisterende nasjonale kvalitetsregistrene 
gjennomgår en overordnet faglig gjennomgang av ekspertgruppen hvert tiende år. 
Ekspertgruppen vil vurdere registrene med kriterier lik de til enhver tid gjeldende 
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eksisterende faglige krav for opprettelse av nye nasjonale kvalitetsregistre. Det 
foreslås at rekkefølgen på vurdering av registre følger dato for registerets 
opprinnelige oppnåelse av nasjonal status.  

I prosessen for faglig vurdering bes det enkelte kvalitetsregister å gjøre en 
egenvurdering basert på eksisterende krav for å opprette et nytt nasjonalt 
kvalitetsregister.  Diskrepanser skal identifiseres, og tidsplan for korreksjon av 
disse oppgis.  

Ekspertgruppen evaluerer registerets egenvurdering med de samme 
tilgrunnleggende kriterier. Ekspertgruppen vurderer om den er enig i beskrivelse 
av diskrepanser og tidsplan for korreksjon.  

En gjennomgang kan resultere i at ekspertgruppen: 

1. Anbefaler ”resertifisering”, evt. med behov for mindre revisjon med tidsplan for 
retting. 

2. Anbefaler ”ikke resertifisering” fordi liste over diskrepanser og/eller tidsplan 
ikke er godkjent. Registeret får 6 mnd. frist for revisjon. 

Ved oppfølging av ekspertgruppen etter 6 mnd. kan ekspertgruppen anbefale 
”resertifisering” dersom revisjon er fullført eller anbefaler ”ikke resertifisering”. I 
dette tilfellet gis melding til IRS.   

Ekspertgruppen besluttet å bruke kriterier fra Helsedirektoratets veileder 
«Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre» ved vurdering av 
registrene:  

1 Manglende faglig konsensus om diagnostikk og behandling  

2 Potensial for forbedringsarbeid  

3 Stort prognosetap  

4 Ressurskrevende pasientgrupper  

 

Vedtak:  
Ekspertgruppen vil bruke kriterier fra Helsedirektoratets veileder «Oppretting og 
drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre» ved vurdering av registrene. Plan 
for hvilke registre som skal vurderes i 2017 og 2018 avklares i telefonmøte i juni.  
 
 

10-2017 Nasjonal rapport over dekningsgrad og resultater fra de nasjonale 
kvalitetsregistrene 
 
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre i flere regioner har på 
bestilling fra sitt RHF laget rapporter som viser dekningsgrad og resultater fra 
sykehusene i sin region for de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 
Interregional styringsgruppe har ytret ønske om at en slik rapport skal utarbeides 
nasjonalt, med resultater fra sykehus i alle regioner.  
Servicemiljøet i Midt-Norge ferdigstilte i november 2016 en rapport for sin region 

7 
 



med tall hentet fra de nasjonale kvalitetsregistrenes årsrapporter for 2015. 
Servicemiljøet i alle regioner utarbeider nå tilsvarende rapporter for sin region. 
Ulike metodiske valg kan forekomme, og dermed kan ulike kvalitetsregistre og 
kvalitetsindikatorer inkluderes i de regionale rapportene.  
 
Det er ønskelig at ekspertgruppen definerer metodiske valg og kriterier for 
utvelgelse av kvalitetsregistre som skal inkluderes i denne rapporten.  Spesielt er 
det behov for avklaring av krav til registrenes datakvalitet/dekningsgrad og 
kriterier for valg av kvalitetsindikatorer (prosess- og resultatindikatorer) som 
presenteres fra de utvalgte kvalitetsregistrene. 
 
Vedtak:  
Saken utsettes til telefonmøte i juni.   
 

11-2017 Eventuelt 
 
Det var ikke meldt saker til eventuelt. 
Behov for økt møtefrekvens for ekspertgruppen ble diskutert. Sak 9 og 10 ble ikke 
ferdigbehandlet i dagens møte. Det ble besluttet at disse sakene samt 
ekspertgruppens mandat skal behandles i et telefonmøte i juni. Sekretariatet 
sender ut doodle for avklaring av møtedato og sender innkalling til møte.  

 
 
Referent: Eva Stensland 
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